
Zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2022 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 

września 2021 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast 

i Regionów, finansowanej z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na organizację 11. sesji 

światowego forum miejskiego, przystępuje do realizacji zamówienia dotyczącego usługi badania 

sprawozdania z realizacji zadań finansowych wraz z zestawieniem dokumentów księgowych z realizacji 

projektu.  

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badania wydatków finansowych w realizowanym 

projekcie finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.  

Projekt o którym mowa realizowany jest na podstawie umowy dotacji nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 

września 2021 r. pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Instytutem Rozwoju Miast i 

Regionów, finansowanej z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na organizację 11. sesji 

światowego forum miejskiego i aneksu nr 1 do tejże umowy.  

Umowa dotacji celowej została zawarta na podstawie art. 12.  ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego 

Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022, w związku z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

Audyt powinien zostać przeprowadzony w oparciu o reprezentatywną próbę dokumentów, wybraną z 

zastosowaniem metod statystycznych. 

Po przeprowadzeniu badania wydatków audytor przygotuje protokół z badania na własnym wzorze.  

W ramach realizacji zadania Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na badanie z podmiotami 

spełniającymi wymogi określone w ustawie o biegłych rewidentach wg wzoru oferenta. Zamawiający 

może wprowadzić zmiany do wzoru umowy.  

Wartość umowy dotacji: 2 810 000,00 zł  

Weryfikacja obejmuje dokumenty za okres 01.01–31.10.2022 

Budżet projektu do zweryfikowania to 2 000 000,00 zł  

Planowany termin realizacji usługi to 24.10–4.11.2022 r. 

Miejsce przeprowadzenia badania: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Cieszyńska 2 30-015 Kraków 

II. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania. 

2. Przedstawione oferty odpowiadają na szczegółowy przedmiot zamówienia.  

3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub 

pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego 

pełnomocnictwa. 

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny. 

5. Wszystkie strony powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

6. Do formularza oferty należy dołączyć:  



− Kopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego podmiot do 

występowania w obrocie prawnym tj. wydruk z KRS lub CEDIG. 

− Kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia podmiotu do badań sprawozdań 

finansowych 

− Kopię dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej – art.53 ustawy o biegłych rewidentach 

− Oświadczenia o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 o treści 

wynikającej z art. 74 ustawy o biegłych rewidentach 

− Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie tej osoby do 

reprezentowania Wykonawcy nie jest możliwe do ustalenia przez Zamawiającego na 

podstawie rejestrów publicznych (KRS, CEIDG) 

7. W toku badania i oceny Oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

III. Forma i termin składania ofert 

− Ofertę należy złożyć w terminie: 02.09.2022 do godziny 12:00 w postaci elektronicznej (za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) w formie skanu (plik pdf lub jpg) lub w formie pdf 

z kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.  

− Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane. 

− Oferty częściowe nie będą rozpatrywane 

− Ofertę należy wysłać na adres e-mail: kpiech@irmir.pl 

IV. Ocena ofert 

Cena – 100% 

− Wykonawca w Formularzu ofertowym określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie 

uwzględniając należny podatek VAT. 

− Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez niego. 

− Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie 

będą podlegały zmianom. 

Liczba punktów = cena najniższa/ceny oferty badanej x 100 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

V. Odrzucenie ofert 

Podczas oceny spełnienia wymagań formalnych zostaną odrzucone oferty: 

− nieczytelne, 

− nie złożone w wyznaczonym terminie 

− niekompletne: brak wypełnionych lub dołączonych załączników, brak podpisów, 

− nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu i zaproszeniu, 

− zawierające błędy w obliczeniu ceny. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia wymagań formalnych udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.  
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Przed odrzuceniem oferty Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnienia dokumentów.  

Zamawiający poprawi w ofercie: 

− oczywiste omyłki pisarskie, 

− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

− inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

VI. Dodatkowe postanowienia  

− W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

− Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 

treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną 

poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania 

ofertowego. 

− Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

− Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie 

podlegają zwrotowi. 

− W wyniku postępowania Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację przedmiotu 

zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty 

najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia 

umowy ze Wykonawcą. 

− Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bądź zmniejszenia zakresu 

zamówienia jeśli najniższa oferta przekroczy przeznaczony na realizację zadania budżet 

zamawiającego.  

VII. Osoba do kontaktu 

Karolina Piech e mail: kpiech@irmir.pl, tel: +48 888 311 309 
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FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 30.08.2022r. dotyczącego zakupu usługi 

badania wydatków finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, składamy poniższą ofertę: 

 

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………….… 

NIP………………………         REGON…………………………………… 

tel. ................................................nr faksu ………………...………….., e-mail:..………..……........... 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………………zł netto (słownie:…………………………………………………………………………………) Do w/w 

kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT  w wysokości …………………………….zł 

(słownie:………………………………………………) Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia wyniesie: ………………………….zł brutto (słownie: ………………………………………………..) 

Lp. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 
Cena netto 

(w zł) 
Podatek VAT 

(w zł) 
Cena brutto 

(w zł) 

1. 
Badanie wydatków finansowych w ramach 

realizacji umowy dotacji celowej 
 

 
 

 

2. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu zapytania nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w pkt. 1. 

3. Uważam się za związaną/-ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty przesłania 

ofert. 

4. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i nie 

wnoszę/nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

 

……………………………………………………….........  ………………………………………………………......... 
(miejsce i data)  (Pieczęć i podpis osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

  

 



Załączniki do oferty:  

1. Kopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego podmiot do występowania w 

obrocie prawnym tj. wydruk z KRS lub CEDIG. 

2. Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia podmiotu do badań sprawozdań 

finansowych 

3. Kopia dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej – art.53 ustawy o biegłych rewidentach 

4. Oświadczenia o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 o treści 

wynikającej z art. 74 ustawy o biegłych rewidentach 

5. pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania 

Wykonawcy nie jest możliwe do ustalenia przez Zamawiającego na podstawie rejestrów 

publicznych (KRS, CEIDG) 

 

 

 


